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Voorwoord 
Beste docent, 

 

Voor je vind je de docentenhandleiding voor De BeeldBastards: een doorlopende filmleerlijn 
voor het voortgezet onderwijs. In drie modules maken leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het 
vmbo g/t op praktische wijze kennis met de filmwereld. Leerlingen gaan aan de slag in 
werkboeken, die zowel digitaal als geprint gebruikt kunnen worden. 

 

Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen volop ruimte om te ontdekken, onderzoeken, 
maken, samenwerken, plannen, organiseren en waarderen. Ons motto is namelijk: leren door 
te doen. Daarbij wordt er geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
leerproces en voor het leren van en met anderen. Zo zullen ze reflecteren op eigen en 
andermans werk. De input van de leerlingen zelf is erg belangrijk tijdens deze filmleerlijn: zij 
bepalen namelijk hoe het verhaal zal verlopen, wie welke attributen verzorgt, wie welke rol 
krijgt en nog veel meer. Daarbij worden mediawijsheid en digitale geletterdheid 
gestimuleerd. Kortom: een interessante samenwerking, waarbij er voldoende ruimte is voor 
ieders eigen creatieve proces! 

 

De inhoud van de lessen sluiten aan op de kerndoelen van het onderdeel ‘Kunst en Cultuur’, 
zoals beschreven door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2022a): 

• 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de 
zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te 
passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding 
vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen. 

• 49: De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan 
derden te presenteren. 

• 50: De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende 
kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of 
filmvoorstellingen. 

• 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van 
deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. 

• 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van 
anderen, waaronder dat van kunstenaars. 
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Ook digitale geletterdheid vormt een belangrijk onderdeel binnen dit lespakket. Hoewel er 
momenteel nog geen wettelijk vastgestelde kerndoelen zijn voor digitale geletterdheid, zijn 
er door SLO wel inhoudslijnen beschreven voor de vier domeinen die hieronder vallen en die 
deels terugkomen binnen de lessen. Dit wordt in het volgende hoofdstuk verder beschreven.  

 

In deze handleiding zul je het volgende vinden: 

• Introductie van de begrippen mediawijsheid en digitale geletterdheid; 
• De beschrijvingen van de drie modules binnen deze filmleerlijn; 
• De relatie van de drie modules tot mediawijsheid; 
• Antwoordmodellen per module. 

 

Wij wensen jou veel plezier en succes met De BeeldBastards! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

Wat is mediawijsheid? 
In onze huidige digitale samenleving hebben technologie en media een belangrijke plaats. 
Het is daarom belangrijk dat de gebruikers van het internet – waaronder jongeren – digitaal 
geletterd zijn.  

 

Wat is digitale geletterdheid? 
Digitale geletterdheid is een combinatie van kennis en diverse vaardigheden, waarbij een 
ondernemende en samenwerkende houding van belang is (SLO, 2022b). Hiermee kunnen 
internetgebruikers als verantwoordelijke, actieve en zelfstandige deelnemers functioneren. 
Hierbij gaat het om: 

• kennis verwerven over digitale technologie; 
• om kunnen gaan met digitale technologie; 
• kritisch en (zelf)bewust gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van digitale 

technologie; 
• het in kunnen schatten van risico’s en kansen die het gebruik van digitale technologie 

met zich meebrengt. 

 

Digitale geletterdheid: vier domeinen 
SLO gaat bij digitale geletterdheid uit van vier domeinen: 

1. ICT-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden 
die nodig zijn om met digitale technologie om te 
kunnen gaan. 

2. Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit 
die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te 
kunnen gaan met digitale media. 

3. Computational thinking: de denkvaardigheden en 
strategieën die helpen bij het formuleren van 
ingewikkelde problemen, zodat een computer kan 
bijdragen aan het oplossen ervan. 

4. Digitale informatievaardigheden: het 
onderzoeksproces om systematisch, effectief en 
efficiënt de benodigde digitale informatie te zoeken, 
vinden en delen. 

 



 

 

6 
 

Wat is mediawijsheid? 
De term mediawijsheid werd als volgt geïntroduceerd door de Raad voor Cultuur in 2005: “Het 
geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en 
actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde 
wereld” (SLO, 2022c). Waarover gaat mediawijsheid dan precies? 

• Mediawijsheid gaat over de medialisering van de samenleving. Jongeren moeten zich 
bewust zijn van en inzicht hebben in de grote rol die media hebben in onze huidige 
samenleving en hoe deze rol in de toekomst steeds meer zal groeien. Hierbij weten zij 
hoe media effect hebben op de samenleving, vanuit verschillende perspectieven zoals 
politiek, cultuur en het individu. 

• Mediawijsheid gaat over de invloed van media op de beeldvorming. Jongeren moeten 
zich bewust zijn van en inzicht hebben in de manier waarop media de werkelijkheid 
kan kleuren en hoe media een rol kan spelen bij de beeldvorming en het overbrengen 
van normen en waarden. 

• Mediawijsheid gaat over het creëren van media en publicatie. Jongeren moeten 
begrijpen hoe zij media kunnen gebruiken en hoe zij media zelf kunnen creëren en 
produceren. Ook moeten jongeren begrijpen hoe media hen in staat stelt om doelen te 
realiseren en moeten ze in staat zijn hierop te reflecteren. 

• Mediawijsheid gaat over de participatie en identiteit met betrekking tot media. 
Jongeren moeten in staat zijn om doelbewust – in samenwerking met anderen – te 
participeren in verschillende sociale netwerken. Ook moeten zij hierop kunnen 
reflecteren om de veiligheid, privacy en participatie van zichzelf en anderen te 
beschermen en bewaken. 

 

Het belang van mediawijsheid voor leerlingen 
In een samenleving waarin jongeren steeds meer mediatoepassingen gebruiken om optimaal 
te kunnen blijven functioneren, is het erg belangrijk om mediawijs te zijn. Zo weten zij hoe ze 
het internet kunnen benutten, of juist weerstaan. Denk aan het onderhouden van sociale 
contacten, het vinden van een bijbaan en meer. Door te beschikken over de juiste kennis, 
vaardigheden en mentaliteit, zijn leerlingen in staat om bewust, kritisch en actief om te gaan 
met media (SLO, 2022c). 

Waarom is het belangrijk om digitale geletterdheid – en dus mediawijsheid – op te nemen in 
het onderwijs? Met de juiste kennis over de voor- en nadelen van het internet en de 
verschillende mediatoepassingen, wordt er voorkomen dat leerlingen digitaal laaggeletterd 
blijven of zelfs digitaal analfabeet (digibeet) worden. Daarnaast is het opnemen van digitale 
geletterdheid in het onderwijs een middel om de wereld van informatietechnologie te 
introduceren en leerlingen hier enthousiast voor te maken. Dit kan van belang zijn bij de 
bestrijding van het tekort aan ICT’ers in onze samenleving (SLO, 2022b). 
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Module 1: Reclame en mediawijsheid 
Over deze module 

De eerste module gaat over reclame en mediawijsheid. Deze module is geschikt voor klas 2 
van het vmbo g/t. In zes korte lessen zullen leerlingen meer te weten komen over reclames  
en gaan zij in groepen hun eigen reclamefilmpje opnemen. 
 

Opbouw van de module 
• Introductie van de module en een legenda voor de leerlingen. 
• Les 1: Reclame 

In totaal 6 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
• Les 2: Kaders, standpunten en bewegingen 

In totaal 5 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
Met een extra opdracht over beeldmanipulatie. 

• Les 3: Verhalen en slogans 
In totaal 3 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
Met een extra opdracht over het maken van een animatie. 

• Les 4: Storyboard en foto’s 
In totaal 4 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
Met een extra opdracht over het maken van een storyboard in een fotocollage app. 

• Les 5: En actie! 
In totaal 1 opdracht, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 

• Les 6: Montage 
In totaal 2 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities 

• Colofon 
• Bijlage 1: Filmbegrippen en filmberoepen 
• Bijlage 2: Apps en materialen 
• Bijlage 3: Filmshots, perspectieven en bewegingen 
• Bijlage 4: Storyboard 

 

Leerdoelen 
Tijdens deze module leren leerlingen: 

• over de functie en achterliggende verkoopstrategieën binnen reclames; 
• over het opnemen en monteren van reclamefilmpjes; 
• over het overbrengen van een boodschap of het vertellen van een verhaal binnen 

reclames; 
• hun eigen reclame te ontwerpen d.m.v. een storyboard; 
• hun eigen reclame op te nemen en te monteren. 
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Relatie tot mediawijsheid 
In hoeverre heeft de module Reclame en mediawijsheid een relatie tot het begrip 
mediawijsheid?  

Medialisering van de samenleving 
Tijdens deze module zullen leerlingen erachter komen wat een reclame is en hoe deze tot 
stand komt. Zij zullen inzien dat een reclame bedoelt is om een merk, product of dienst in een 
goed daglicht te zetten. Ook zullen leerlingen inzicht krijgen in de trucs die reclamemakers 
gebruiken om invloed uit te oefenen op de kijker.  

Invloed van media op de beeldvorming 
Tijdens deze module zullen leerlingen erachter komen dat reclames bedoelt zijn om een 
product, merk of dienst in een goed daglicht te zetten en dat reclamemakers hier 
verschillende trucs voor gebruiken. Ook zullen de leerlingen zelf een reclamefilmpje maken 
en hierbij een product of onderwerp moeten aanprijzen. Zij krijgen dus inzicht in hoe reclames 
een rol kunnen spelen bij de beeldvorming van de kijker. 

Het creëren van media en publicatie. 
Tijdens deze module zullen leerlingen hun eigen reclamefilmpje bedenken, opnemen en 
monteren. Zij krijgen informatie over onder andere filmshots, perspectieven en kaders. Zo zijn 
zij in staat om zelf media te creëren en produceren. 

Participatie en identiteit met betrekking tot media. 
Tijdens deze module zullen leerlingen met elkaar moeten samenwerken, om een 
reclamefilmpje tot stand te brengen. Tijdens de filmvoorbereiding worden hier onderling 
afspraken over gemaakt. 

 

Gebruik van het werkboek 
De leerlingen maken ieder gebruik van hun eigen werkboek. Deze kunnen zowel geprint als 
digitaal gebruikt worden.  

Tijdens deze module zullen er verschillende opdrachten zijn waarbij er gefotografeerd of 
gefilmd mag worden. Tijdens deze opdrachten mogen de leerlingen dus gebruik maken van 
hun telefoon. Ook voor het scannen van QR-codes – om zo informatieve filmpjes te bekijken – 
is het gebruik van een telefoon toegestaan. 

Wijs aan het begin van de les ook op de bijlagen, die achterin het werkboek te vinden zijn. Hier 
staat handige informatie in die leerlingen tijdens de module kunnen gebruiken. 
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Benodigdheden 
De volgende benodigdheden zijn nodig tijdens het gebruik van deze module. Zorg ervoor dat 
deze benodigdheden klaar liggen voordat de leerlingen aan het werkboek beginnen. 

• Uitgeprinte of digitale werkboeken, voor iedere leerling één 
• Tekenpotloden 
• Lijm 
• Tripods, voor ieder tweetal of viertal 
• Eventueel oordopjes of koptelefoons, om ruis te voorkomen 

 
Antwoordmodel 

Les 1: Reclame 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Welke merken horen 
bij de logo’s? 

Individueel  Monster 
Volkswagen 
Dove 

1.2 Wat is jouw favoriete 
logo? Teken of plak 
een plaatje in het 
werkboek. 

Individueel Voorzie iedere leerling van 
tekenpotloden en lijm. 

n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

1.3 Wat vind je mooi aan 
dit logo? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-code 
om het filmpje te bekijken. 

n.v.t. 

2.2 Welke trucs worden 
gebruikt in reclames? 

Individueel  Humor 
Emoties (geur en 
muziek) 

3.1 Omschrijf of teken het 
logo van STER. 

Individueel  

 
4.1 Bekijk de filmpjes en 

raad of de reclames 
de LODEN of GOUDEN 
leeuw hebben 
gevonden. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-codes 
om de filmpjes te bekijken. 

Haribo – LODEN 
Geen Bommetje – 
GOUDEN 
Appie today – LODEN 
Goudengids – 
GOUDEN 
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Zalando reclame – 
LODEN 
Centraal Beheer 
Achmea -GOUDEN 

5.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-code 
om het filmpje te bekijken. 

n.v.t. 

5.2 In tweetallen of met 
z’n vieren een product 
aan elkaar verkopen. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in groepjes van 
twee of vier. 

n.v.t. 

6.1 Neem een 
reclamefilmpje op. 

Groepsopdracht Voorzie ieder groepje van een 
tripod.  

n.v.t. 

6.2 Kijk de filmpjes terug 
en reflecteer. 

Groepsopdracht Laat de groepjes zowel elkaars 
als andermans werk bekijken en 
beoordelen. 

n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

 

Les 2: Kaders, standpunten en bewegingen 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje Individueel Wijs leerlingen op de QR-code 
om het filmpje te bekijken. 

n.v.t. 

1.2 Voor welk merk wordt de 
reclame opgenomen? 

Individueel  De VriendenLoterij 

1.3 Uit hoeveel takes/shots 
bestaat de reclame? 

Individueel  1 shot 

1.4 Voor welke stichting 
wordt er reclame 
gemaakt? 

Individueel  De Nederlandse 
Hartstichting 

1.5 Wat zegt de 
opnameleider als alle 
shots gefilmd zijn? 

Individueel  It’s a wrap! 

2.1 Bekijk het filmpje Individueel Wijs leerlingen op de QR-code 
om het filmpje te bekijken. 

n.v.t. 

2.2 Uit hoeveel shots bestaat 
deze reclame? 

Individueel  19 shots 

2.3 Voor welk merk is deze 
reclame gemaakt? 

Individueel  Sultana 

2.4 Past deze reclame bij het 
merk? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.5 Waarom wel? Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.6 Waarom niet? Individueel  n.v.t.– persoonlijke 
mening leerling 
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3.1 Bekijk het filmpje Individueel Wijs leerlingen op de QR-code 
om het filmpje te bekijken. 

n.v.t. 

3.2 Vul in welk soort shot bij 
de plaatjes past. 

Individueel  2 hoofden bij elkaar 
– close up 
Danser – totaalshot 
Fabrieksarbeider - 
mediumshot 

3.3 Vul in welk soort 
perspectief bij de 
plaatjes past. 

Individueel  Kinderen - 
vogelperspectief 
Vrouw - 
kikkerperspectief 

4.1 Maak foto’s vanuit 
verschillende 
shots/perspectieven. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in tweetallen. 
Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het maken van 
foto’s.  

n.v.t. 

5.1 Maak een filmpje in één 
take/beweging waarbij 
er drie verschillende 
shots voorkomen 
(minimaal 25 seconden, 
maximaal een minuut). 

Groepsopdracht Verdeel de klas in groepjes 
van vier of zes. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
filmen.  

n.v.t. 

5.2 Maak een filmpje in één 
take/beweging waarbij 
er een gekozen product 
centraal staat. Verzin 
daarna een korte zin bij 
het filmpje. 

Groepsopdracht Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het filmen. 

n.v.t. 

5.3 Wat is het verschil tussen 
de twee filmpjes? 

Groepsopdracht Laat de groepjes hun 
gemaakte filmpjes bekijken en 
vergelijken. 

n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

5.4 Raad de slogan door een 
dier in te vullen. 

Groepsopdracht  Kip 
Rund 

Extra 
opdracht 

Maak een serie van vier 
foto’s van lekker eten. 
Probeer de beelden te 
manipuleren. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-code 
voor extra informatie. Wijs 
leerlingen erop dat zij hun 
telefoon mogen gebruiken 
voor het maken van foto’s. 

n.v.t. 
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Les 3: Verhalen en slogans 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Vul het missende woord 
van de slogan in. 

Individueel  Voordelig 
Makkelijker 
BOB 
Apeldoorn 

1.2 Bekijk het filmpje en 
beantwoord de vragen. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

1.3 Teken het verhaal van de 
reclame. 

Individueel Voorzie iedere leerling van 
tekenpotloden. 

n.v.t. 

2.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

2.2 Beantwoord de vragen 
bij het filmpje. 

Individueel  Slogan videoclip: 
Laat je telefoon je 
hart niet breken. 
Overige antwoorden 
n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

3.1 Bedenk een onderwerp. Groepsopdracht Verdeel de klas in groepjes 
van vier of zes. Deze 
groepjes gelden ook tijdens 
de komende lessen. 

n.v.t. 

3.2 Vul de rest van het 
woordweb in 

Groepsopdracht  n.v.t. 

3.3 Vul de vragen in bij het 
filmplan. 

Groepsopdracht  n.v.t. 

3.4 Vul het reclameverhaal 
in. 

Groepsopdracht  n.v.t. 

3.5 Bedenk een titel en een 
slogan bij het 
reclameverhaal. 

Groepsopdracht  n.v.t. 

Extra 
opdracht 

Maak een animatie van 
de slogan 

Groepsopdracht Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken om de app Spark 
Video te downloaden en te 
gebruiken.  

n.v.t. 
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Les 4: Storyboard en foto’s 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Teken binnen één minuut 
de titel die je bij de vorige 
les samen hebt bedacht. 

Individueel Voorzie iedere leerling van 
tekenpotloden. 

n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

1.2 Beschrijf de tekening: “Ik 
zie...” 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.1 Kies een reclamefilmpje 
en teken 6 shots die je 
gezien hebt binnen vijf 
minuten. 

Individueel Voorzie iedere leerling van 
tekenpotloden. Wijs 
leerlingen op de QR-code 
om het filmpje te bekijken. 

n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.2 Benoem de verschillende 
getekende shots. 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

3.1 Maak een storyboard en 
sla deze op. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in de vaste 
groepjes. Wijs leerlingen op 
de storyboard die als bijlage 
is toegevoegd.  

n.v.t. 

4.1 Vul gezamenlijk de 
filmvoorbereiding in. 

Groepsopdracht  n.v.t. 

Extra 
opdracht 

Maak een storyboard met 
foto’s. 

Groepsopdracht Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het maken 
van foto’s. 

n.v.t. 

 

Les 5: En actie! 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

1.2 Welke acteertip werkt 
goed? 

Individueel  Kijk naar de situatie, 
is het een grote of 
kleine overwinning 
en hoe reageert het 
personage daarop 

1.3 Kunnen de tips ook voor 
andere emoties werken? 

Individueel  Ja, bespreek met de 
leerlingen waarom 
dat zo is 

1.4 Bekijk filmpje 2. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 
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1.5 Waarom moet er 
horizontaal gefilmd 
worden? 

Individueel  Je krijgt anders 
zwarte vlakken aan 
de zijkant van je 
filmpje 

1.6 Ken je filmpjes die 
verticaal gefilmd zijn? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

 

Les 6: Montage 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het 
montagestappenplan en 
ga aan de slag. 

Individueel Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken. Verwijs naar de 
bijlage Apps en materialen. 

n.v.t. 

2.1 Bekijk de filmpjes Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

2.2 Welk effect heeft het 
geluid in filmpje 2? 

Individueel  Een spannend effect 

2.3 Welk effect heet het 
geluid in filmpje 3? 

Individueel  Een theatraal effect 
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Module 2: Vlog 
Over deze module 

De tweede module gaat over vlogs. Deze module is geschikt voor klas 3 van het vmbo g/t. In 
zes korte lessen zullen leerlingen ontdekken wat een vlog is en wat er allemaal 
komt kijken bij het maken van een vlog. 
 

Opbouw van de module 
• Introductie van de module en een legenda voor de leerlingen. 
• Les 1: Vlogs 

In totaal 6 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
• Les 2: Camera 

In totaal 4 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
Met een extra opdracht over monteren. 

• Les 3: Onderwerpen en vlogscript 
In totaal 4 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 

• Les 4: Storyboard en vlogkalender 
In totaal 2 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
Met een extra opdracht die past bij de bedachte vlog. 

• Les 5: De vlog filmen 
In totaal 1 opdracht, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
Met een extra opdracht over het maken van een trailer. 

• Les 6: Montage 
In totaal 1 opdracht, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities 
Met een extra opdracht over het oefenen van een voice-over. 

• Colofon 
• Bijlage 1: Vlog begrippen 
• Bijlage 2: Apps en materialen 
• Bijlage 3: Filmshots, perspectieven en bewegingen 
• Bijlage 4: Moodboard 
• Bijlage 5: Veilig online 
• Bijlage 6: Interviewvragen 
• Bijlage 7: Filmen met je telefoon 
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Leerdoelen 
Tijdens deze module leren leerlingen: 

• over het ontstaan van vlogs en de verschillende soorten vlogs; 
• over het opnemen en monteren van een timelapse; 
• hun eigen vlog te ontwerpen d.m.v. een moodboard, een vlogscript, een storyboard en 

een vlogkalender; 
• hun eigen vlog op te nemen en te monteren. 

 
Relatie tot mediawijsheid 
In hoeverre heeft de module Vlog een relatie tot het begrip mediawijsheid?  

Medialisering van de samenleving 
Tijdens deze module zullen leerlingen in aanmerking komen met verschillende vloggers en 
video’s. Omdat zij ieder hun eigen favoriete soort vlogs noteren en met elkaar vergelijken, 
krijgen zij inzicht in de verschillende meningen en voorkeuren.  

Invloed van media op de beeldvorming 
Tijdens deze module zullen leerlingen in zes lessen te weten komen hoe een vlog tot stand 
komt. Van een introductie tot een afsluiting, interviews en het gebruiken van verschillende 
shots en perspectieven. De leerling zal erachter komen dat een vlog niet zomaar een 
momentopname is, maar dat hier veel bij komt kijken en dat vloggers veel tijd besteden aan 
het maken van de perfecte video. 

Het creëren van media en publicatie 
Tijdens deze module zullen leerlingen hun eigen vlog bedenken en filmen. Zij krijgen 
informatie over onder andere filmshots, perspectieven en camerabewegingen. Zo zijn zij in 
staat om zelf media te creëren en produceren. 

Participatie en identiteit met betrekking tot media 
Tijdens deze module leren leerlingen hoe zij veilig deel kunnen nemen aan de online wereld. 
Middels de bijlage Veilig online leren zij meer over portretrecht, het feit dat een vlog voor 
altijd online blijft staan na publicatie, hoe zij om moeten gaan met negatieve comments en 
verschillende online omgangsvormen. 
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Gebruik van het werkboek 
De leerlingen maken ieder gebruik van hun eigen werkboek. Deze kunnen zowel geprint als 
digitaal gebruikt worden.  

Tijdens deze module zullen er verschillende opdrachten zijn waarbij er gefotografeerd of 
gefilmd mag worden. Tijdens deze opdrachten mogen de leerlingen dus gebruik maken van 
hun telefoon. Ook voor het scannen van QR-codes – om zo informatieve filmpjes te bekijken – 
is het gebruik van een telefoon toegestaan. 

Wijs aan het begin van de les ook op de bijlagen, die achterin het werkboek te vinden zijn. Hier 
staat handige informatie in die leerlingen tijdens de module kunnen gebruiken. 

 
Benodigdheden 
De volgende benodigdheden zijn nodig tijdens het gebruik van deze module. Zorg ervoor dat 
deze benodigdheden klaar liggen voordat de leerlingen aan het werkboek beginnen. 

• Uitgeprinte of digitale werkboeken, voor iedere leerling één 
• Tekenpotloden 
• Tijdschriften 
• Scharen en lijm 
• Tripods en/of selfiesticks, voor groepjes van twee tot vier personen 
• Eventueel oordopjes of koptelefoons, om ruis te voorkomen 

 

Antwoordmodel 
Les 1: Vlogs 

Opdracht Beschrijving Individueel of 
groepsopdracht 

Begeleiding Antwoord 

1.1 Schrijf in het woordweb 
zoveel mogelijk 
antwoorden op de 
vragen. 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

1.2 Welke zinnen over 
vloggen zijn waar? 

Individueel  1. Vlog is de 
afkorting van 
videoweblog 
2. Een vlog is een 
soort 
internetdagboek 

2.1 Bekijk de volgende 
filmpjes allemaal 
ongeveer 1,5 minuut. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-
codes om de filmpjes te 
bekijken. 

n.v.t. 
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2.2 Welke vlog sprak jou het 
meest aan en waarom? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.3 Welke soort vlog kijk jij 
het liefst? Maak een top 
3. 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.4 Zoek een klasgenoot die 
dezelfde soort vlog 
bovenaan het lijstje heeft 
staan. Zoek een vlog van 
de soort die jullie hebben 
gekozen, bekijk deze en 
beantwoord de vragen. 

Groepsopdracht De leerlingen maken zelf 
tweetallen. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
zoeken en bekijken van een 
vlog. 

n.v.t. 

3.1 Pak een tripod, ga met je 
klasgenoot één minuut 
voor de camera zitten, 
druk op REC en kijk wat 
er gebeurt. 

Groepsopdracht Voorzie ieder tweetal van 
een tripod. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
filmen. 

n.v.t. 

4.1 Druk weer op REC en 
interview je klasgenoot 
voor één minuut., doe 
alsof hij/zij een bekende 
vlogger is en wissel 
daarna van rol. 

Groepsopdracht Voorzie ieder tweetal van 
een tripod. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
filmen. Verwijs naar de 
bijlage Interviewvragen. 

n.v.t. 

5.1 Bekijk de filmpjes van 
opdracht 3 en 4 terug en 
beantwoord de vragen. 

Groepsopdracht Laat de tweetallen hun 
gemaakte filmpjes 
terugkijken en beoordelen. 

n.v.t. 

6.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

6.2 Zet een stopwatch op 10 
minuten en bedenk een 
intro van een vlog. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in groepjes 
van drie of vier. Wijs 
leerlingen erop dat zij hun 
telefoon mogen gebruiken 
voor het bijhouden van de 
tijd. 

n.v.t. 

6.3 Neem de introductie van 
de vlog op. 

Groepsopdracht Voorzie ieder groepje van 
een tripod en/of selfiestick. 
Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het filmen. 

n.v.t. 
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Les 2: Camera 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

1.2 Plaats een telefoon met 
timelapsefunctie in een 
tripod en zet deze in een 
hoek van het lokaal. Druk 
op REC en ga terug naar 
je plek. Bekijk na de les 
het filmpje. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in 
tweetallen. Voorzie ieder 
groepje van een tripod. Wijs 
leerlingen erop dat zij hun 
telefoon mogen gebruiken 
voor het filmen. 

n.v.t. 

2.1 Maak de volgende foto’s. Groepsopdracht Verdeel de klas in 
tweetallen. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
maken van foto’s. 

n.v.t. 

3.1 Bekijk de laatste foto die 
je hebt gemaakt. Vanuit 
welk perspectief is deze 
foto gemaakt? 

Individueel  n.v.t. 

3.2 Leg de verschillende 
foto’s naast elkaar en 
maak een beeldverhaal. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in groepjes 
van drie of vier.  

n.v.t. 

4.1 Bekijk het filmpje Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

4.2 Maak verschillende shots 
voor een 
informatiefilmpje over 
jullie school. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in groepjes 
van drie of vier. Wijs 
leerlingen erop dat zij hun 
telefoon mogen gebruiken 
voor het filmen. 

n.v.t. 

Extra 
opdracht 

Combineer de beelden 
die je hebt opgenomen 
en monteer het tot één 
video. Kies er eventueel 
voor om een voice-over 
in te spreken. 

Groepsopdracht Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken om de app 
Sparkvideo te downloaden 
en te gebruiken. Verwijs 
naar de bijlage Apps en 
materialen. 

n.v.t. 
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Les 3: Onderwerpen en vlogscript 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Schrijf het soort vlog van 
jullie keuze in het 
midden van het 
woordweb 

Groepsopdracht Verdeel de klas in dezelfde 
groepjes van drie of vier 
waarin zij de introductie van 
de vlog hebben opgenomen. 

n.v.t. 

1.2 Bedenk samen zoveel 
mogelijk woorden die in 
jullie opkomen en schrijf 
ze in het woordweb. 

Groepsopdracht  n.v.t. 

2.1 Zoek en knip foto’s of 
plaatjes die passen bij 
het woordweb. Plak ze in 
het (online) moodboard. 

Groepsopdracht Voorzie ieder groepje van 
drie of vier van tijdschriften, 
scharen en lijm. Wijs 
leerlingen op de moodboard 
die als bijlage is 
toegevoegd. 

n.v.t. 

3.1 Bekijk het filmpje en vul 
het vlogscript aan. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

3.2 Bedenk samen een 
vlogscript met behulp 
van de 3 W’s.  

Groepsopdracht Verdeel de klas in dezelfde 
groepjes van drie of vier.  

n.v.t. 

4.1 Bedenk een afsluiting 
van jullie vlog. 

Groepsopdracht Wijs leerlingen erop dat dit 
een oefening is en dat de 
definitieve afsluiting nog 
niet gefilmd wordt. 

n.v.t. 

4.2 Gebruik een tripod of 
selfiestick. Film de 
afsluiting van de vlog en 
sla deze op. 

Groepsopdracht Voorzie ieder groepje van 
een tripod en/of selfiestick. 
Wijs erop dat leerlingen hun 
telefoon mogen gebruiken 
voor het filmen. 

n.v.t. 
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Les 4: Storyboard en vlogkalender 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Pak het vlogscript en 
lege storyboard erbij. 
Maak een storyboard van 
het ingevulde vlogscript. 
Maak hier op het eind 
een foto van. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in dezelfde 
groepjes van drie of vier. 
Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het maken 
van een foto. 

n.v.t. 

2.1 Bekijk het filmpje tot 
twee minuten. Vul de 
vlogkalender verder in. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

2.2 Vul samen jullie 
vlogkalender in. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in dezelfde 
groepjes van drie of vier. 

n.v.t. 

Extra 
opdracht 

Kies een opdracht uit die 
bij jouw vlog past en voer 
deze uit. 

Individueel/ 
groepsopdracht 

Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het filmen of 
fotograferen. Verwijs 
leerlingen naar de bijlagen 
voor meer informatie. 

n.v.t. 

 

Les 5: De vlog filmen 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Maak de set draaiklaar: 
zorg dat je alles hebt 
klaarstaan. Film samen 
de vlog en sla de beelden 
op. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in dezelfde 
groepjes van drie of vier. 
Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het filmen. 

n.v.t. 

Extra 
opdracht 

Maak met de beelden die 
jullie hebben 
opgenomen een trailer. 
Gebruik hiervoor 
Sparkvideo of een 
andere app. 

Individueel Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken om de app 
Sparkvideo te downloaden 
en te gebruiken. Verwijs 
naar de bijlage Apps en 
materialen. 

n.v.t. 
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Les 6: Montage 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje en let 
op het gebruik van 
muziek en geluid. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken 

n.v.t. 

1.2 Beantwoord de vragen 
over muziekstijlen en 
geluid. 

Individueel  Klassieke muziek 
Elektronische 
muziek 
Latin 

Extra 
opdracht 

Download een app die 
geluid kan opnemen. 
Bedenk een 
introductiezin, neem 
deze op en luister het 
terug. Gebruik deze zin 
eventueel in je montage 
door deze op te slaan en 
naar je tijdlijn te slepen. 

Individueel Wijs leerling erop dat zij hun 
telefoon mogen gebruiken 
voor het downloaden van 
een app en het opnemen van 
een voice-over. Verwijs naar 
de bijlage Apps en 
materialen. 

n.v.t. 
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Module 3: Film 
Over deze module 

De derde module gaat over films. Deze module is geschikt voor klas 1 van het vmbo g/t. 
In zes korte lessen zullen leerlingen leren hoe zij een korte film van maximaal vijf minuten 
kunnen maken. 
 

Opbouw van de module 
• Introductie van de module en een legenda voor de leerlingen. 
• Les 1: Film 

In totaal 5 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
• Les 2: Camerastandpunten 

In totaal 5 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
• Les 3: Verhaal 

In totaal 6 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
Met een extra opdracht over het bekijken en analyseren van een film. 

• Les 4: Storyboard  
In totaal 3 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 
Met drie extra opdrachten over oefenshots, acteren en het maken van een klapbord. 

• Les 5: Filmen 
In totaal 1 opdracht, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities. 

• Les 6: Montage en muziek 
In totaal 2 opdrachten, informatieblokken, filmpjes en een invulveld voor notities 
Met een extra opdracht over het maken van een trailer. 

• Colofon 
• Bijlage 1: Film begrippen 
• Bijlage 2: Apps en materialen 
• Bijlage 3: Filmshots, perspectieven en bewegingen 
• Bijlage 4: Klapbord maken 
• Bijlage 5: Filmen met je telefoon 

 
Leerdoelen 
Tijdens deze module leren leerlingen: 

• over de verschillende fasen binnen het maken van een film; 
• over filmgenres, trailers en filmposters om het publiek aan te spreken; 
• over het opnemen en monteren van filmshots; 
• over de verhaalopbouw binnen een film; 
• hun eigen film te ontwerpen d.m.v. een storyboard; 
• hun eigen film op te nemen en te monteren. 
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Relatie tot mediawijsheid 
In hoeverre heeft de module Film een relatie tot het begrip mediawijsheid?  

Medialisering van de samenleving 
Tijdens deze module zullen leerlingen erachter komen dat er veel verschillende filmgenres 
bestaan en dat iedere klasgenoot zo zijn of haar eigen favorieten heeft. De leerlingen zullen 
beseffen hoeveel tijd en moeite er nodig is om een film te maken. 

Invloed van media op de beeldvorming 
Tijdens deze module zullen leerlingen beseffen dat films niet echt zijn, maar een voorbedacht 
verhaal vertellen waarbij acteurs dit verhaal spelen en niet daadwerkelijk de karakters zijn. 
Dat acteurs niet echt in gevaar zijn, maar stunts uitvoeren. En leerlingen beseffen dat een 
trailer zo wordt gemonteerd dat je als kijker beïnvloed wordt om deze film te gaan kijken. Ook 
beseffen de leerlingen dat de manier van filmen en het gebruik van muziek bijdragen aan de 
beeldvorming. 

Het creëren van media en publicatie 
Tijdens deze module zullen leerlingen een film van maximaal vijf minuten bedenken, 
opnemen en monteren. Zij krijgen informatie over onder andere filmshots, perspectieven en 
een verhaalopbouw. Zo zijn zij zelf in staat om media te creëren en produceren. 

Participatie en identiteit met betrekking tot media 
Tijdens deze module zullen leerlingen met elkaar samen moeten werken om gezamenlijk een 
film van maximaal vijf minuten te bedenken, op te nemen en te monteren. Hiervoor worden er 
onderling afspraken gemaakt, die in het draaiboek worden gezet.  

 

Gebruik van het werkboek 
De leerlingen maken ieder gebruik van hun eigen werkboek. Deze kunnen zowel geprint als 
digitaal gebruikt worden.  

Tijdens deze module zullen er verschillende opdrachten zijn waarbij er gefotografeerd of 
gefilmd mag worden. Tijdens deze opdrachten mogen de leerlingen dus gebruik maken van 
hun telefoon. Ook voor het scannen van QR-codes – om zo informatieve filmpjes te bekijken – 
is het gebruik van een telefoon toegestaan. 

Wijs aan het begin van de les ook op de bijlagen, die achterin het werkboek te vinden zijn. Hier 
staat handige informatie in die leerlingen tijdens de module kunnen gebruiken. 
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Benodigdheden 
De volgende benodigdheden zijn nodig tijdens het gebruik van deze module. Zorg ervoor dat 
deze benodigdheden klaar liggen voordat de leerlingen aan het werkboek beginnen. 

• Uitgeprinte of digitale werkboeken, voor iedere leerling één 
• Tekenpotloden 
• Printer, met papier en inkt 
• Scharen en lijm 
• Eventueel tripods en/of selfiesticks voor de fotografeer- en filmopdrachten 
• Eventueel oordopjes of koptelefoons per leerling, om ruis te voorkomen 
• Voor het maken van een klapbord, vind je de benodigdheden in de bijlage achterin 

het werkboek 

 

Antwoordmodel 
Les 1: Film 

Opdracht Beschrijving Individueel of 
groepsopdracht 

Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

1.2 Noem drie onderdelen 
die belangrijk zijn voor 
het maken van een film. 

Individueel  Het verhaal 
Acteurs 
Camera 
(Camerastandpunt) 
Het geluid/muziek 

1.3 Wat is een genre? Individueel  Het soort film 
1.4 Noem drie filmgenres Individueel  Mogelijke 

antwoorden: 
Actiefilm. 
Komedie 
Thriller 
Horror 
Avonturenfilm. 
Animatie of 
tekenfilm 
Biografische film. 
Drama. 
Detective. 
Familiefilm. 
Fantasyfilm. 
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2.1 Maak je eigen top drie 
van filmgenres. 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.2 Zoek een klasgenoot die 
dezelfde filmgenre in 
zijn/haar top drie heeft 
staan en zoek naar 
afbeeldingen of 
filmposters die bij het 
genre passen. Knip en 
plak (of kopieer en plak) 
de afbeeldingen in het 
werkboek. 

Groepsopdracht De leerlingen vormen zelf 
tweetallen. Voorzie ieder 
tweetal van scharen en lijm. 
Wijs leerlingen erop dat zij 
hun gevonden afbeeldingen 
mogen uitprinten. 

n.v.t. 

3.1 Maak met je telefoon zelf 
een filmposter. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in groepen 
van vier. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
maken van foto’s.  

n.v.t. 

4.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

4.2 Welk genre kan bij deze 
film passen? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

4.3 Wat vind je goed aan 
deze trailer? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

4.4 Zou jij naar de bioscoop 
gaan om deze film te 
zien? 

Individueel  n.v.t.– persoonlijke 
mening leerling 

4.5 Waarom wel/niet? Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

5.1 Kies een moment uit de 
zojuist bekeken trailer. 
Probeer het stukje na te 
spelen en te filmen. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in groepjes 
van twee of drie. Wijs 
leerlingen erop dat zij hun 
telefoon mogen gebruiken 
voor het filmen. 

n.v.t. 
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Les 2: Camerastandpunten 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

1.2 Welke drie shots worden 
er besproken? 

Individueel  Totaal shot 
Mediumshot 
Close-up 

1.3 Welke twee 
perspectieven worden er 
besproken? 

Individueel  Vogelperspectief 
Kikkerperspectief 

1.4 Welke twee bewegingen 
worden er besproken? 

Individueel  Uit de hand gefilmd 
Stilstaande camera 

2.1 Bekijk de ontbijtscène uit 
Mathilda. Hoeveel shots 
tel je? 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

18 shots  

2.2 Welke shots heb je 
gezien? 

Individueel  Close-up 
Medium shot 
Totaal shot 

3.1 Maak twee POV’s vanuit 
verschillende 
ooghoogtes. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in 
tweetallen. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
maken van foto’s.  

n.v.t. 

4.1 Schrijf het juiste 
perspectief bij de foto’s 
van opdracht 3. 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
opdracht leerling 

4.2 Maak allebei een kort 
filmpje vanuit jouw eigen 
POV. Hier moeten twee 
verschillende 
perspectieven en shots in 
voorkomen. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in 
tweetallen. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
filmen. 

n.v.t. 

5.1 Maak groepjes waarmee 
je een eigen korte film 
gaat maken. Zet een 
stopwatch en kies een 
genre. Schrijf hier ideeën 
bij op. Formuleer daarna 
een filmzin.  

Groepsopdracht De leerlingen maken zelf 
groepjes van vier tot zes 
personen. Wijs leerlingen 
erop dat zij hun telefoon 
mogen gebruiken voor het 
bijhouden van de tijd. 

n.v.t. 
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Les 3: Verhaal 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

1.2 Noteer de titel van een 
film waarvan jij het 
verhaal goed vindt. 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

1.3 Wie is in deze film de 
hoofdpersoon? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

1.4 Welk doel heeft deze 
hoofdpersoon? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

1.5 Wie/wat werkt het doel 
tegen, wie/wat is de 
tegenkracht? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

2.1 Pak het woordweb van 
les 2 erbij en maak jullie 
verhaal. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in de 
groepjes van vier of zes die 
gevormd zijn aan het einde 
van les 2. 

n.v.t. 

3.1 Laat jullie verhaal zien 
aan een ander groepje in 
de klas. Het andere 
groepje beoordeelt deze 
met behulp van een 
checklist. 

Groepsopdracht Koppel de groepjes aan 
elkaar, zodat zij elkaars 
werk kunnen beoordelen 
met de checklist. 

n.v.t. 

4.1 Schrijf in maximaal drie 
zinnen per vlak op wat 
het begin, midden en 
eind is 

Groepsopdracht  n.v.t. 

5.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

6.1 Ga tegenover elkaar 
zitten, beeld een emotie 
uit en laat de ander de 
emotie raden.  

Groepsopdracht Verdeel de klas in 
tweetallen. 

n.v.t. 

6.2 Was het gemakkelijk om 
de emotie te spelen? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

6.3 Waarom wel/niet? Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 
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Extra 
opdracht 

Kies een film uit en bekijk 
deze. Kijk of de opbouw 
van de film duidelijk is. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

 

Les 4: Storyboard 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk de volgende 
filmpjes. 

Individueel Wijs leerlingen op de QR-
codes om de filmpjes te 
bekijken. 

n.v.t. 

1.2 Zet de stopwatch op 3 
minuten en teken het 
missende filmshot. 

Individueel Voorzie iedere leerling van 
tekenpotloden. Wijs 
leerlingen erop dat zij hun 
telefoon mogen gebruiken 
voor het bijhouden van de 
tijd. 

n.v.t. 

2.1 Pak het verhaal van les 3 
erbij. Print twee lege 
storyboards uit de bijlage 
uit. Teken in maximaal 12 
tekeningen/shots het 
verhaal van jullie korte 
film. 

Groepsopdracht Verdeel de klas in de eerder 
gevormde groepjes van vier 
of zes. Voorzie ieder groepje 
van tekenpotloden. Print per 
groepje twee lege 
storyboards uit. 

Insert, perspectief 
ooghoogte,  gitaar 
van Coco 

3.1 Vul het draaiboek in. Groepsopdracht  n.v.t. 
Extra 
opdracht 

Kies 3 shots uit het 
storyboard en oefen deze 
met je groepje. 

Groepsopdracht Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het filmen.  

n.v.t. 

Extra 
opdracht 

Oefen samen het 
acteren, zodat het er 
geloofwaardig uitziet. 

Groepsopdracht  n.v.t. 

Extra 
opdracht 

Een klapbord maken. Individueel Verwijs naar de bijlage 
klapbord maken. Voorzie 
iedere leerling van de juiste 
benodigdheden. 

n.v.t. 
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Les 5: Filmen 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
codes om de filmpjes te 
bekijken. 

n.v.t. 

1.2 Welke stunt zou je willen 
uitproberen? En 
waarom? 

Individueel  n.v.t. – persoonlijke 
mening leerling 

 

Les 6: Montage en muziek 
Opdracht Beschrijving Individueel of 

groepsopdracht 
Begeleiding Antwoord 

1.1 Bekijk het filmpje. Individueel Wijs leerlingen op de QR-
code om het filmpje te 
bekijken. 

n.v.t. 

2.1 Bekijk de volgende 
fragmenten. 

Individueel Wijs de leerlingen op de QR-
codes om de filmpjes te 
bekijken. 

n.v.t. 

2.2 Welk genre hoort bij 
fragment 1? 

Individueel  Romantische film 

2.3 Welk genre hoort bij 
fragment 2? 

Individueel  Horror film 

Extra 
opdracht 

Maak, als jullie film af is, 
jullie eigen trailer 

Groepsopdracht Wijs leerlingen erop dat zij 
hun telefoon mogen 
gebruiken voor het filmen en 
monteren. 

n.v.t. 
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